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Sumário 

• Vidros e vitrocerâmicas? 

• Vidros em materiais cerâmicos, além do 
tradicional 

• Vidros e vitrocerâmicas – solução para reciclagem 

• Vale a pena reciclar? 

• Futuro: longa vida, reutilizar, serviços 

• A economia circular: máximo valor em cada etapa 

• Fronteira da reciclagem: performance 

• O CeRTEV 
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O que é vidro? 
Resfriamento lento de um líquido: 



Cristal 

Tetraedro de SiO2 

Quartzo- (areia) é cristalino. 
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Cristal versus Vidro 

Tetraedro de SiO2 

Vidro de sílica – SiO2 

Huang et al., Direct Imaging of a Two-Dimensional Silica Glass on Graphene, Nano Letters, 12 [2] (2012) 1081–1086. 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl204423x 

Esquema bidimensional de 
Zachariasen (1932) da 
estrutura da SiO2. 

Imagem real (MET) de 
Huang et al. (2012) da 

estrutura da SiO2 – 2D. 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl204423x
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl204423x


Microestruturas cerâmicas 

Porcelana de alta alumina para aplicação elétrica.  
MEV da superfície polida e atacada. 
http://sembach.com/porcelain.html  



Microestrutura cerâmica – abrasivo 



Cristalização do vidro 
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Devitrificação  
defeito: cristalização descontrolada 



Vitrocerâmicas 
• Cerâmicas obtidas pela cristalização controlada de vidros 

• Nucleação e crescimento controlado de cristas no volume 



Poucos núcleos 

1 m 

Vitrocerâmica obtida após um vidro de 
composição no sistema Li2O-Al2O3-SiO2  ser 
tratado em 775C por 2 h e 975 C por 2 min. 

1 m 

O mesmo vidro aquecido rapidamente à 875C 
por 25 min. 

Muitos núcleos 

Vitrocerâmicas 



Ceran© / Schott 

Zerodur© / Schott 

Exemplos de Vitrocerâmicas 

Otawa Dental Lab. 

Substrato HD / Corning 

Macor© / Corning 

Vision© / Corning 

Fotoceram© / Corning 

Neoparies©/NEG 



Vidros e vitrocerâmicas – solução para 
reciclagem de rejeitos diversos 

Resultados no Google Scholar Palavras chave no título 

551 “slag” ou “ash” ou “waste” e "glass-ceramics" 

Alguns exemplos: 
• Conversion of blast furnace slag into new glass-ceramic material (2004) 
• Inertization and reuse of waste materials by vitrification and fabrication of glass-based 

products (2003) 
• Glass ceramic foams from coal ash and waste glass: production and characterization (2006) 
• Production and characterization of glass ceramic foams from recycled raw materials (2009) 
• 'Glass based stoneware' as a promising route for the recycling of waste glasses (2013) 
• Use of scrap glass as raw material for porcelain stoneware tiles (2006) 



Ferreira E.B., Fredericci C., Zanotto E.D., Scudeller L.A.M. 

PI 0005482 (2000) 

Vidro Vitrocerâmica 

Vitrocerâmicas de escória de aciaria 
para revestimentos cerâmicos 





Vitrocerâmicas sinterizadas 

200 m 

Escoamento viscoso 



Vitrocerâmicas sinterizadas 

Raphael M.C.V. Reis, Master Theses, LaMaV/UFSCar  
Photo: Raphael Reis/Viviane O. Soares 

Cristalização superficial das partículas progressivamente impede o escoamento viscoso. 



Vitrocerâmicas sinterizadas 

Fusão da  

Matéria-prima 

(SiO2, CaCO3, Na2CO3) 

Resfriamento rápido, 
obtenção do vidro 

Moagem, obtenção de pó 

Conformação do pó 

Sinterização com 
cristalização 

Vitrocerâmica 



Vitrocerâmicas sinterizadas 
vantagens 

• Homogeneização fina da matéria-prima 

• Processamento cerâmico convencional de 
misturas complexas 

• Obtenção de formatos complexos (materiais 
macroporosos) 

• Compósitos de maior resistência mecânica e 
tenacidade (ex.: plástico biodegradável 
reforçado com Bioglass©) 



Vitrocerâmicas Sinterizadas 

1 cm 

Patente (2003): “PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE ARTIGOS VÍTREOS E VITROCERÂMICOS E ARTIGOS 
VÍTREOS E VITROCERÂMICOS ASSIM OBTIDOS” 



Mármores e granitos artificiais: vitrocerâmicas 
sinterizadas para revestimentos cerâmico (2005) 



http://www.archello.com/en/company/magna-glaskeramik-gmbh 



Esmalte para revestimento cerâmico 
contendo 20% em peso de fritas 
substituídos por vidro do painel CRT. 

Reformulação de 
esmaltes cerâmicos a 
partir de vidros de tubos 
de raios catódicos. 
Dissertação de mestrado, 
Raúl Julian Revelo Tobar 
(2014) 
 PPG-CEM/EESC-USP 



Vidros e vitrocerâmicas – solução para 
reciclagem de rejeitos diversos 

Resultados no Google Scholar Palavras chave no título 

197 “glass” e “waste” e “concrete” 

Alguns exemplos: 
• Studies on concrete containing ground waste glass (2000) 
• Value-added utilization of waste glass in concrete (2004) 
• Properties of concrete containing waste glass (2004) 
• Development of Ultra-Lightweight Fibre Reinforced Concrete applying expanded 

waste glass (2016) 



Concretos de alta 
resistência  

a partir de matérias-
primas amazônicas 
e vidro reciclado.  

Tese de doutorado 
Laerte Melo Barros 

(2016) 
PPG-CEM/EESC-USP 
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Tensão de compressão axial aos 90 dias – substituição/adição 
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CONSUMO  73,3 milhões m³ (2017) 
~ 1,8 milhão toneladas de 

vidro plano/ano (2015) 

DESVANTAGENS 
Produção é altamente poluente 

e consumidora de energia 
Resíduo é descartado em 

aterros 

SOLUÇÃO 
A SUBSTITUIÇÃO DE PÓ VIDRO NO CONCRETO 

APRESENTA-SE COMO UMA SOLUÇÃO VANTAJOSA 

Concretos de alta resistência  
a partir de matérias-primas amazônicas e vidro reciclado –  
tese de doutorado Laerte Melo Barros PPG-CEM/EESC-USP 

28 

Materiais abundantemente 
utilizados na construção civil 

no Brasil e no mundo 



Potencial de redução  
no consumo de energia 

Material Potencial de redução no 
consumo de energia 

Alumínio 95% 

Plásticos (vários) 70% 

Aço 60% 

Papel 40% 

Vidro 30% 

The truth about recycling | The Economist (2007) 



Porcentagem de vidro reciclado em relação ao consumo de vidro 
em 2001 (ABIVIDRO, 2009) 



Benefícios da reciclagem 

• Diminui a emissão de CO2 (economia de carbono) 
• Conserva recursos naturais 
• Reduz a quantidade de resíduos destinada a aterros ou 

incineradores (aterros demandam área cada vez mais 
valorizada e emitem metano, um potente gás de efeito 
estufa; incineradores emitem gases nocivos, associados a 
neblina, chuva ácida, contaminação de fontes de água, etc.) 

• Economia de energia, redução de gases de efeitos estufa e 
poluentes em geral, resultantes do uso de matérias-primas 
naturais (minimiza a necessidade de mineração, corte de 
árvores, combustível para operar tais processos, etc.) 



• 1 ton. de vidro reciclado representa economia de mais de 1 ton. de matéria-prima  
 
 
 
 
 

• O vidro reciclado pode substituir até 70% de matérias-primas necessárias para 
produção de novo vidro. 

• Estima-se que 80% do vidro de embalagens são recuperados na forma de novas 
garrafas.  

• De acordo com a U.S. Environmental Protection Agency (EPA) e CRI (?), 41% de 
garrafas de cerveja e refrigerantes, 25% de garrafas de vinho e demais bebidas 
alcoólicas, e 18% de outros tipos de frascos e garrafas de vidro foram recuperados 
em 2010, economia equivalente a 7,5 trilhões BTUs de energia e  1 milhão ton. 
emissão de gases de efeito estufa. 

• Produtores se beneficiam da reciclagem de várias maneiras: reduz emissões e 
consumo de matérias-primas, aumenta a vida útil de equipamentos e fornos, 
economiza energia.  

• A reciclagem de vidros não resulta em produção adicional de resíduos e 
subprodutos. 

http://www.isri.org/recycling-industry/commodities-specifications/recycled-glass#.V9akWK2mwQY 

590 kg areia 

total = 1021 kg 
186 kg carbonato de sódio 

172 kg calcário 

73 kg feldspato 



• Em 1991 a Alemanha passou a responsabilidade por 
todo o ciclo de vida das embalagens aos fabricantes. 

• Necessidade de desenvolver mercado para materiais 
reciclados: vidro em revestimentos cerâmicos, rejeitos 
industriais (cinzas, escórias, cangas, gangas, etc.) em 
vidros/vitrocerâmicas, principalmente para construção 
civil. 

• O conhecimento e a valoração do ciclo de vida 
completo do vidro é necessário para responder à 
questão: “reciclar vale a pena?” e caso não: “o que 
fazer para que valha?” 



Evolução da reciclagem de vidro no Brasil entre 1991 e 2007  
(ABIVIDRO, 2009) 



Um caso pessoal... 

• Em São Carlos (Capital da 
Tecnologia), supermercados 
vendem algumas cervejas em 
cascos retornáveis sem 
necessidade do casco. 

• Em um mesmo supermercado 
exige-se a troca de cascos para 
as marcas mais tradicionais, 
mas não para cervejas 
especiais, mesmo que em 
cascos retornáveis. 

• De qualquer forma, pode-se 
reutilizar o casco trocando a 
cerveja por uma marca 
tradicional...  



Plano de negócio para a 
abertura de uma empresa 
beneficiadora de vidro.  
Trabalho de Conclusão de 
Curso – Engenharia de 
Materiais e Manufatura, 
EESC/USP,  Thiago Marton 
Biazolli (2015). 



Economia Circular  
USP & Fundação Ellen MacArthur 

• Economia linear: minerar 
  fabricar  usar  
descartar. 

• Convênio com a USP 
(2016) – Pioneer 
University (ao lado de 
outras seis instituições 
dos EUA e EU, única no 
hemisfério sul). 

• Objetivo: desenvolver 
pesquisas visando apoiar 
a transição à Economia 
Circular no Brasil. 





Comercializando luz como serviço 
Philips & Turntoo 

“I told Philips, ‘Listen, I need so many hours of 
light in my premises every year. If you think you 
need a lamp, or electricity, or whatever – that’s 
fine. But I want nothing to do with it. I’m not 
interested in the product, just the performance. 
I want to buy light, and nothing else.” 

- Thomas Rau 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/selling-light-as-a-service 



Serviço dos vidreiros: 
transporte do conteúdo do produto 

• Já existia para as 
cervejas, garradas de 
leite, etc., por que 
mudamos de prática?!  

• Pressão dos 
concorrentes: alumínio 
e plásticos (legislação 
fraca...) 

• Em grandes centros 
consumidores, a 
tendência é:  





Conclusões 

• Existem muitas formas de reciclar vidros, não 
é aceitável vidro ainda ir para aterros no país. 

• É preciso se preparar para um mundo sem 
geração de resíduos – produtos visando o 
máximo de performance & logística reversa. 



Research, Innovation and 
Dissemination Centers (RIDC) 

• The São Paulo Research Foundation (FAPESP) supports 17 Research, 
Innovation and Dissemination Centers (RIDCs) selected for funding 
for a period of up to 11 years. 

• Each RIDC is expected to  
– establish a hub of excellent research in its focus area.  
– actively seek out and develop opportunities to have its research 

results contribute to commercially and/or socially relevant high-
impact applications 

– contribute to education and dissemination of knowledge. 

• The RIDC Program, started by FAPESP in 2000, supported 11 
research Centers from 2001 until 2013. In 2011, a second call for 
proposals was announced, generating 90 proposals, out of which 
the 17 awardees were selected.  

• It is estimated that for the eleven-year duration of the program, the 
total funding for the 17 centers will be more than US$ 680 million, 
with US$ 370 million from FAPESP and US$ 310 million in salaries 
from the host institutions. 



The 17 Research, Innovation and 
Dissemination Centers (RIDCs) 

• Food Research Center – FoRC  
• Center for Research, Technology and Education in Vitreous Materials – CeRTEV  
• Center for Research and Development of Functional Materials – CDFM 
• Brazilian Research Institute for Neuroscience and Neurotechnology – BRAINN 
• Center for Research on Inflammatory Diseases – CRID 
• Center for Research and Innovation in Biodiversity and Drug Discovery – CIBFar 
• Center for Research on Toxins, Immune Response and Cell Signaling – CeTICS 
• Research, Innovation and Dissemination Center for Neuromathematics – NEUROMAT 
• Center for Research in Mathematical Sciences Applied to Industry – CeMEAI 
• Obesity and Co-Morbidities Research Center – OCRC 
• Center for Research in Cell Therapy – CTC 
• Center for Metropolitan Studies – CEM 
• Human Genome and Stem-Cell Research Center – HUG-CELL 
• Center for Computational Science and Engineering – CECC 
• Center for Research on Redox Processes in Biomedicine- REDOXOME 
• Center for the Study of Violence – NEV-USP 
• Optics and Photonics Research Center – CEPOF 

http://cepid.fapesp.br/en/home/ 



World share of “glass” papers authored by at least one researcher  
affiliated to a Brazilian institution 
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Vice-director 
Manager 

2 secretaries 
1 informatics 

Coordinador 
Tech &  

Innovation 
Director 

Coordinator 
Education and  

Outreach 

14 professors 
 

30 active collaborators 
~50 research students 

One of the largest academic glass  
R&D group in the World! 

International  
Advisory  

Board 



• Leandro Innocentini L. de Faria (TID-UFSCar) Manager, Scientometry 
• Sergio Silva (TID-UFSCar)   Tech Manager 
• Karina (CD-UFSCar)   Education and Outreach manager 
       STRUCTURE 
• Hellmut Eckert (IFSC-USP)  Structure, NMR 
• José Fabián Schneider (IFSC-USP)   Structure, NMR   
• Claudio José Magon (IFSC-USP)   EPR 
• Jose Pedro Donoso Gonzalez (IFSC-USP)  EPR 
• Valmor Roberto Mastelaro (IFSC-USP)  EXAFS, XRD and laser crystallization 
• Paulo Sergio Pizani (PD_UFSCar   Raman spectroscopy 
• José Pedro Rino (PD_UFSCar)   Molecular dynamics simulation 
       CRYSTALLIZATION  & PROPERTIES / Thermal, Mechanical, Bio and Electrical  
• Edgar Dutra Zanotto (MED-UFSCar) Nucleation, growth, crystallization , glass-ceramics 
• Marcello Rubens Barsi Andreeta  Laser crystallization, crystal growth techniques 
• Ana Cândida Martins Rodrigues Electrical properties, ionic conducting  glass & GC 
• Oscar Peitl   Bio active glasses and glass-ceramics 
• Eduardo Bellini Ferreira (MED-USP)Nucleation, growth, crystallization, glass-ceramics  
       OPTICAL Properties 
• Andrea S. S. de Camargo Alvarez Bernardez (IFSC-USP)                Optical properties 
• Marcelo Nalin (CI_UNESP)                  Optical and chemical properties 

The team 14+3 



International Advisory Board 
Prof. Dr. Arun Varshneya, Saxon Glass, USA  

Dr. Leonid Glebov, Optigrate, USA * 
Dr. Bruce Aitken, Fellow Corning Inc., USA * 

Dr. Mark Davis, SCHOTT USA, USA 
Dr. Wolfram Hoeland, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein * 

Dr. Shingo Nakane, Nippon Electric Glass, Japan * 
 

Prof. Dr. Steven Martin, Iowa State University, USA * 
Prof. Dr. Richard Brow, MST, USA * 
Prof. Dr. Himanshu Jain, IMI, USU * 

Prof. Dr. Takayuki Komatsu, Nagaoka University, Japan * 
Prof. Dr. Younes Messaddeq, Laval University, Quebec, Canada  * 
Prof. Dr. Josef Zwanziger, Dalhousie University, Halifax, Canada * 

Dr. Vladimir Fokin, Vavilov State Optical Institute, Russia  
Prof. Dr. Y. Yue, Aalborg University, Denmark * 

Prof. Dr. Long Zhang, Shanghai Institute of Optical and Fine Mechanics, China *  
Prof. Dr. Aldo Boccaccini, Erlangen, Germany  

Prof. Dr. Juern Schmelzer, Rostock, Germany * 
Prof. Dr. Joachim Deubener, Clausthal, Germany * 

Prof. Dr. Christian Ruessel, Jena, Germany * 
Prof. Dr. Annie Pradel, Montpellier, France * 
Prof. Dr. Jean-Luc Adam, Rennes, France * 

Prof. Dr. Luiz Carlos, Aveiro, Portugal  



Re-inforcement Bio-glasses fast ion Optical Catalytic

Materials and ceramics conductors materials materials

Armor Implants Batteries Lasers      Converters 
Dental

Arquitectural

CeRTEV

E.D. Zanotto (UFSCar), Director
H. Eckert (USP), Vice-director

E. B. Ferreira (USP), Technology
A. C. Rodrigues (UFSCar) , Education

Structural Design and Crystallization
Structure <-> Dynamics <-> Properties Relationship

Functional Characterization and Optimization

CeRTEV´s activities will focus on multidisciplinary, relevant glass 
science, useful technology and efficient education and 

outreach! 

Gratings 

SCIENCE 
 
 
 
 
       TECH 



Goals 

- conduct high level research work on relevant subjects that push 
the frontiers of knowledge  
 

- develop or improve glasses and glass-ceramics and (sustainable) 
processes jointly with industry 
 

- train highly qualified engineers and researchers 
 

- attract young people to the field of glass 
 

- render relevant services to schools, research institutions,   
companies, and society in general 
 

- increase the number and quality of Brazilian glass research and its 
influence at international level 
 

- boost  our  national and international networks! 
 



Challenges 

- Increase interaction/ collaborative work 
among the 14 CeRTEV professors and their 
students and post-docs 
 

- Attract new researchers to the network 
 

- Develop or use efficient strategies for 
teaching and outreach 
 

- Built a strong network with industries 



Team 



Agradecimentos 

 

 

 

 

FAPESP Grant # 2013/07199-6 

       Obrigado!  

ebferreira@sc.usp.br 

listavidros@googlegroups.com 

mailto:ebferreira@sc.usp.br
mailto:listavidros@googlegroups.com


Vitrocerâmicas 
• Cerâmicas obtidas a partir da cristalização 

controlada de vidros 

• Nucleação e crescimento: 



Destaques 

• Reciclagem do vidro, do ponto de vista dos 
produtos 

• Reciclagem na indústria vidreira: matérias-
primas alternativas para o vidro tradicional 
(casca de ovo? Cinza de casca de arroz?) 

• Vidros como alternativa para reciclagem: 
fabricação de novos produtos (revestimentos 
cerâmicos, materiais de alvenaria,  



Reflexão  

• No Brasil, o sistema de reciclagem, principalmente de embalagens não 
retornáveis, é baseado em Cooperativas de Catadores e Pontos de Entrega 
Voluntária. 

• Já há um acordo setorial da logística reversa de embalagens 
• Reciclar vale a pena em bases da sustentabilidade ambiental? 
• A coleta seletiva de resíduos e sua destinação para reciclagem e disposição correta 

é sustentável? Ou seria mais vantajoso do ponto de vista do consumo de materiais 
e energia se simplesmente deixássemos esses materiais em aterros? 

• Precisamos atribuir valores a toda a cadeia. O baixo custo das matérias-primas é 
realista? E o do aterro? 

• O foco deve se concentrar em uma premissa básica: a consciência de que os 
recursos (materiais e energia) são finitos: então, mesmo que a solução não seja 
urgente (embora aparentemente seja), uma solução para que a ecologia industrial 
não seja autodestrutiva em prazo mais ou menos longo é necessária. 

• Bolsa de vidro reciclado, cotação de preços para o mercado nacional, histórico de 
preços, cenário... (ABIVIDRO, ABCeram?) 

• O CeRTEV tem um horizonte de 11 anos, máximo, e nesse período pode ser 
aproveitado pela indústria vidreira para gerar o máximo de impacto. 



• http://www.isri.org/recycling-
industry/commodities-specifications/recycled-
glass#.V9akWK2mwQY 
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